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Als ik hoor wat de jongens spelen, 
dan moet ik naar buiten lopen. 
Ik hoor liever Duitse schlagers

JOACHIM LÖW, BONDSCOACH VAN DUITSLAND, OVER DE MUZIEKKEUZE VAN ZIJN SPELERS, IN ‘BILD AM SONNTAG’
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Maffiastijl

ntwerp mag Europa in. De voorron-
des althans. Even in gedachten hou-
den: die lopen niet altijd goed af voor
Belgische ploegen.

Spelen dus vanaf augustus Euro-
pees: Racing Genk (pas vanaf septem-
ber in de Champions League), Club
Brugge in de voorronde van de
Champions League en kunnen ze
zich niet plaatsen voor de lucratieve

poules, dan mogen ze bij wijze van troostprijs
naar de groepsfase van de Europa League.
Standard komt daar ook in terecht, maar de
voorronde kan ook nog als KV Mechelen niet
wordt gestraft in de matchfixingzaak Operatie
Zero. Een onwaarschijnlijkheid, waarover ver-
der meer, maar alles kan in voetbal.

KV Mechelen heeft de beker
gewonnen. Als zij niet worden
gestraft voor matchfixing en
als de UEFA niet extra moeilijk
doet, twee serieuze als-en,
gaan zij rechtstreeks naar de
groepsfase.

Antwerp moet/mag de voor-
rondes van de Europa League
in en dat geldt ook voor AA
Gent, áls – weeral – KV Meche-
len wordt bestraft.

Wordt KV Mechelen ge-
straft? Wie het dossier kent, of
althans het deel dat bij de voet-
balbond is beland en wordt ge-
bruikt om de zaak voor de
Geschillencommissie te voeren
en dat ongeveer elke journalist
en elke voetbalinsider nu in
zijn bezit heeft, weet dat kop-
stukken van KV Mechelen de
boel hebben willen omkopen.
Niet zomaar een ballonnetje
hebben opgelaten, neen, effec-
tief lijntjes gelegd, voorstellen
gedaan en op alle mogelijke
manieren hebben geprobeerd
om Waasland-Beveren te over-
halen hen te laten winnen.

Er zijn geen bewijzen dat geld is betaald,
maar dat hoeft ook niet: de intentie om een
wedstrijd te regelen is hetzelfde als die wed-
strijd regelen en over die intentie bestaat geen
enkele twijfel. Daarom is het ook goed dat de
157 pagina’s tellende disciplinaire vervolging
van het bondsparket zo wijdverspreid is ge-
raakt. De Mechelse aanhang krijgt het op de
heupen van alle details die in de kranten ston-
den en richt dan maar zijn pijlen op de bood-
schappers. Dat is dom, de echte boosdoeners
zijn hun clubeigenaars en bestuursleden. Ga
voor die hun holen keffen, beste Kakkers. 

Het pleidooi van bondsprocureur Kris Wag-
ner loog er niet om: een poging tot match-
fixing in maffiastijl en als dit niet wordt
bestraft, is het einde zoek. De man heeft gelijk:

bij lezing ga je al te makkelijk voorbij aan een
aantal onwezenlijkheden, zoals het verwisse-
len van telefoonnummers en het spreken in
codetaal. Die vaststelling boven op de niets
verhullende gesprekken en de zaak is duide-
lijk: KV Mechelen hééft geprobeerd de boel te
belazeren en heeft daartoe heel wat mensen
mee in het bad getrokken.

Dat KV Mechelen daardoor Waasland-Beve-
ren in een moeilijk parket heeft gemaneu-
vreerd, dat klopt en dat mag voor een deel in
mindering worden gebracht. Idem voor het 
dilemma waar de makelaars voor stonden toen
ze werden aangezocht om hun spelers bij
Waasland-Beveren te behoeden voor al te
grootse daden. Wagner zwaait met de mel-
dingsplicht en, o jawel, die bestaat, maar in de

microkosmos van het Belgisch
voetbal zitten te veel systeem-
fouten om het op eerlijkheid
en eerbaarheid te gooien.

Van de week pleiten de be-
langhebbende partijen. Dat
zijn de clubs die er belang bij
hebben dat de twee clubs wor-
den gestraft. Heeft veel weg
van lijken pikken, geen won-
der dat Meester Walter in dit
theater optreedt. Vervolgens
mag elke advocaat nog zijn
zegje doen en dan zou het af-
gelopen moeten zijn en zou er
tegen het einde van de week al
een vonnis kunnen liggen.
Zou, want er staat zoveel grof
geschut in stelling met zoveel
goede kanonniers aan de
knoppen dat een laatste juridi-
sche supermove nog tot de
mogelijkheden behoort.

Er zijn in dit dossier twee
grote schuldigen en die kun-
nen niet hard genoeg worden
gestraft: Dejan Veljkovic en KV
Mechelen, de club jawel. Ook
Somers, Steemans, Vanroy en

Timmermans ten persoonlijken titel, maar in
de eerste plaats als bestuurders van hun club. 

Het argument dat de club – men bedoelt de
fans – niet mag worden bestraft voor de daden
van enkele bestuurders is je reinste onzin. In
dat geval kun je elk seizoen als de nood hoog is
een paar bestuurders in de wei sturen met de
opdracht de boel om te kopen. Als het bekend
raakt, worden die geroyeerd, betalen een
boete van 125.000 euro – of geen boete zoals in
het geval van de niet-aangeslotene Thierry
Steemans – en de club wordt verder onge-
moeid gelaten. Een club is in de eerste plaats
een bedrijf, gericht op succes verwerven en
geld verdienen. Het is voor het wel en wee van
het bedrijf dat men heeft gesjoemeld. Daarom
moet de bedrijfsentiteit KV Mechelen worden
aangepakt.

KV Mechelen viert na de bekerfinale tegen AA Gent, op 1 mei. Als KVM niet wordt gestraft voor
matchfixing gaan zij rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. © PHOTO NEWS

In Operatie
Zero zou er
tegen het einde
van de week al
een vonnis
kunnen liggen.
Zou, want 
een laatste
juridische
supermove
behoort 
nog tot de
mogelijkheden

A

David Goffin heeft korte metten
gemaakt met de Litouwer Ri-
cardas Berankis in de eerste
ronde van Roland Garros. Na
nog geen anderhalf uur ston-
den de setscores 6-0, 6-2 en 6-2
op het bord. Goffin begon als
een wervelwind en liet Berankis
nooit in de match komen.

In de tweede ronde treft hij
de Serviër Miomir Kecmanovic
of de Amerikaan Denis Kudla,
in de derde ronde wacht moge-
lijk gravelkoning Rafael Na-
dal.  Goffin haalde zijn beste 
resultaat in Parijs in 2016, toen
hij er in de kwartfinales uitging
tegen de Oostenrijker Dominic
Thiem. Vorig jaar sneuvelde hij
in de vierde ronde.

Roland Garros: Goffin op een drafje
naar tweede ronde

Roger Federer ondervond
dan weer weinig hinder (6-2, 
6-4, 6-4) van Lorenzo Sonego
bij zijn terugkeer na vier jaar af-
wezigheid. In de tweede ronde
warmt hij verder op tegen de
lucky loser Oscar Otte.

Voor Alison Van Uytvanck is
Roland Garros op een teleur-
stelling uitgedraaid. Ze verloor
gisteren in drie sets (6-1, 5-7 en
6-2) van de Spaanse Sara Sorri-
bes Tormo. De grootste verras-
sing kwam van de Court Phil-
lipe Chatrier. De 18-jarige
Anastasia Potapova versloeg
Wimbledon-winnares Ange-
lique Kerber met 6-4, 6-2. Van-
daag spelen Elise Mertens en
Kimmer Coppejans. (FDW/BELGA)

David Goffin balt de vuist. Na
1 uur en 25 minuten staat hij
in de tweede ronde in Parijs. 
© PHOTO NEWS

Plasschaert zeilt
naar bronzen
medaille op EK

Emma Plasschaert heeft de
bronzen medaille veroverd op
het Europees kampioenschap
zeilen (laser radial) in Porto. De
regerende wereldkampioene
begon als tweede aan de slot-
dag. In de laatste regatta’s werd
ze vijfde en derde. Met een to-
taal van 47 punten moest ze het
zilver aan de Nederlandse olym-
pisch kampioene en titelverde-
digster Marit Bouwmeester (45
punten) laten. Die werd zater-
dag vierde en eerste en wipte
nog over Plasschaert. De eerste
plaats van de Deense Anne-
Marie Rindom (33 punten)
kwam niet meer in gevaar.
Maité Carlier, de tweede Belgi-
sche, eindigde als 58ste. (RN)

Van der Poel
vloert Schurter
in wereldbeker

“Ik probeer al drie jaar een 
wereldbeker te winnen en nu is
het eindelijk gelukt. Als je een
van de grootste mountainbikers
ooit kunt verslaan, dan smaakt
dat extra zoet.” Mathieu van der
Poel is dolgelukkig na zijn race
in het Tsjechische Nove Mesto.
Hij reed het overgrote deel van
de wedstrijd aan de leiding met
wereldkampioen Nino Schurter.
Op een van de laatste hellin-
gen versnelde de Nederlander
ongenadig. Schurter werd nog
tweede op negentien seconden.
Mathias Fluckiger, vorige week
winnaar van de openingsman-
che in Albstadt, werd derde. Het
hoofddoel van Van der Poel is
Tokio 2020. (BELGA)

Bondsprocureur Wagner:
‘Matchfixing is bewezen’
Bondsprocureur Kris Wagner
moest bij de zittingen van KV
Mechelen en Waasland-Beveren
vaak op zijn tong bijten, maar
zaterdag was het zijn beurt. In
drie uur tijd fileerde hij alle be-
trokkenen en zei hij “waarom
de feiten zijn bewezen”. 

Wagner citeerde vaak uit de
tientallen bezwarende taps. Hij
rekent makelaar Veljkovic naast
KV Mechelen-bestuurders
Steemans en Somers tot de ar-
chitecten van de matchfixing.
“De schuldvraag is bij Veljkovic
overduidelijk. Hij is de centrale
figuur en gaf blijk van weinig
normbesef.” Ook voor Johan
Timmermans, ex-voorzitter van
KVM, was hij bikkelhard. “Het

is niet omdat Timmermans
handig genoeg is om voorzich-
tig taalgebruik te hanteren, dat
hij niet mee gesjoemeld heeft.”

Codetaal wijst op maffia -
praktijken, verwees Wagner
nog naar de ‘bestelde keuken’
van Veljkovic. “De betrokkenen
wisten al te goed waar ze mee
bezig waren.” Twee keer afspre-
ken met de Servische makelaar
maakt ook Waasland-Beveren-
voorzitter Dirk Huyck schuldig,
meent Wagner. “Waar zat de
man met zijn meldingsplicht?”

Vandaag is het eerst de beurt
aan Lokeren, Beerschot en Tu-
beke, ’s namiddags mogen de
advocaten van de makelaars
hun zeg doen. (BF)

Taaie Hamilton 
eert Lauda in straten
van Monaco
Lewis Hamilton moest hard
werken voor zijn vierde GP
van het jaar door een onge-
lukkige bandenkeuze en
door Max Verstappen.
Monaco 2019 was finaal 
één lang eerbetoon aan 
F1-icoon Niki Lauda.

Pakkend. Een ander woord kun
je niet verzinnen voor het eer-
betoon dat de overleden Niki
Lauda kreeg op de startgrid. De
coureurs bij elkaar, allemaal
een rode pet – ze was onlosma-
kelijk verbonden met de Oos-
tenrijker, die ze na zijn vuur-
crash in 1976 haast nooit meer
afzette om de littekens te ver-
hullen – en een beklemmende
minuut stilte. Het zegt veel over
wat Lauda voor de sport bete-
kend heeft, en vandaag nog al-
tijd betekent voor de grote F1-
familie. Of hoe Monaco 2019
ook de 26ste overwinning van
Lauda was.

Lauda had 10 procent kans
om te winnen: van de twintig
coureurs waren er twee die een
helm droegen in zijn kleuren,
met zijn naam op. Sebastian
Vettel en Lewis Hamilton. En
de Brit, hij moest er deze keer
hard voor werken. “Ik ben er
trots op want dit is het soort
overwinning waarvoor Lauda
zijn pet zou afgenomen heb-
ben, zoals hij altijd deed als ik
iets bijzonders liet zien.”

Hamilton noemde Monaco
2019 terecht zijn moeilijkste
race ooit. Dat kwam doordat hij
met medium-banden was ge-

start en de andere favorieten
met hard rubber. Zijn keuze
bleek al snel de minst goede.
Hamilton, best gestart, kon
geen afstand nemen zodat hij
lang een jagende Max Verstap-
pen achter zich had. 

De laatste veertig ronden zat
Hamilton constant te foeteren.
“Dit houd ik niet vol, de banden
zitten er compleet door.” Maar
een andere optie dan doorrij-
den was er niet. Op ieder ander
circuit had Verstappen hem
voorbijgestoken, maar op Mo-

naco is inhalen zo goed als on-
mogelijk. Hamilton bleef dus
rondjes malen en haalde het
nog net. Na de champagne:
“Deze is voor Niki.” (JB)

GP van Monaco
1. L. Hamilton (GBr)

260,286 km in 1u43:28.437
2. S. Vettel (Dui) op 2.602
3. V. Bottas (Fin) 3.162
WK-stand
1. L. Hamilton (GBr/Mer.) 137 ptn
2. V. Bottas (Fin/Mer.) 120
3. S. Vettel (Dui/Fer.) 82

‘Dit is het soort
overwinning

waarvoor Niki
Lauda zijn pet 

zou hebben
afgenomen’

LEWIS HAMILTON
MERCEDES

36
Lionel Messi is voor het derde
jaar op rij topscorer van Europa
geworden. De ster van Barce-
lona kwam tot 36 goals in La
Liga en ontvangt daarvoor de
Gouden Schoen. “Ik ben er niet
mee bezig”, zegt Messi op de
clubsite, “omdat ik nog niet over
die pijnlijke uitschakeling door
Liverpool in de Champions
League heen ben.” Zaterdag
ging ook de bekerfinale tegen
Valencia (2-1) verloren. (BELGA)


